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22. 7. 2012
Ročník XIX., číslo 30

16. neděle v mezidobí
zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
 Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

 Tatenice, Hoštejn, Lubník
mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Červená voda, Jakubovice, Písařov
loštice, Moravičany

 baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Když Ježíš vystoupil, 
uviděl velký zástup 
a bylo mu jich líto, 
protože byli jako 
ovce bez pastýře; 
a začal je poučovat
o mnoha věcech.
Mk 6,30-34

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož 
v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání. Prosíme o to skrze tvého Syna 
Ježíše Krista, neboť on s tebou  v jednotě Ducha svatého  žije a kraluje po všechny věky věků. 
Amen

ŽALM 23   Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
1: Jer 23,1-6                 2: Ef 2,13-18            Ev. Mk 6,30-34
Ordinárium:  Latinské č. 509           příště:  Olejník č. 501
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 23. července svátek sv. brigity,  řeholnice
Středa 25. července svátek sv. Jakuba, apoštola 
Čtvrtek 26. července památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 
Pátek 27. července  památka sv. Gorazda a druhů  

PAPEŽ SCHVÁLIL DEKRET O MUČEDNICTVÍ 14 PRAŽSKÝCH 
MUČEDNÍKŮ Z ROKU 1611
benedikt XVI. schválil dekret Kongregace pro blahořečení a svato-
řečení o mučednictví 14 pražských mučedníků bedřicha bachsteina 
a druhů, františkánů od Panny marie Sněžné v Praze. 
Komunita františkánů osídlila pobořený konvent Panny Marie Sněž-
né v Praze v r. 1604 za vlády Rudolfa II. a zhruba do r. 1610 konvent i kostel obnovila.  
15. 2. 1611 došlo ke vpádu vojska Leopolda Habsburského do Prahy (tzv. vpád Pasov-
ských). Vojsko, které mělo v zásadě upevnit slábnoucí pozici císaře, vyvolávalo pobou-
ření a chovalo se barbarsky. Vzniklé napětí a ohrožení místních obyvatel i těch, kdo se 
do většinově nekatolické Prahy stáhli před vojskem, přerostlo do extrémního radikalis-
mu. Ten vyústil v napadení některých katolických klášterů i ke krveprolití. Nejvýraznější 
obětí vražd se stala komunita františkánů, kterou tvořili čtyři Italové, Španěl, Francouz, 
Holanďan, Němci a Češi. Čin byl později všeobecně odsouzen. 
Nyní se očekává ze strany apoštolského stolce potvrzení data blahořečení a to 13. 10. 2012 
v pražské katedrále.                                                                                                        Red.

PobUČí. Tuto neděli 22. července bude slavit v 15 hod. mši svatou v kostele sv. Jana a Pav-
la v Pobučí nový zábřežský kaplan P. Pavel Zaczyk. Po skončení mše jste zváni na hornový 
koncert.                                                                                                                          Red. 

KDU-ČSL a Orel Rovensko srdečně zve na PoSezení U TÁbo-
RÁKU,  které pořádáme v sobotu 28. 7. 2012 od 16.00 hod. na hřiš-
ti u Orlovny. K tanci a poslechu hraje pan Stanislav Gregora z Jestře-
bí. bude připravena tombola, bohaté občerstvení a tradiční bramborá-

ky.                        Josef Šincl

SvATÝ KoPeČeK U olomoUCe 2012 – máme několik volných míst na srpnový ter-
mín – pondělí 13. – sobota 18. 8.  
V Norbertinu, které je vybudováno v prostorách kláštera sester premonstrátek na pout-
ním místě Svatý Kopeček u Olomouce, pořádá farnost Zábřeh o letošních prázdninách 
duchovní obnovu s otcem Lvem Eliášem. 
Cesta na Svatý Kopeček je ve vlastní režii. Začíná-
me v pondělí v 16 hod. mší svatou v bazilice a končí-
me sobotním obědem. Cena za ubytování a stravování 
je u jednolůžkových pokojů 2.500 a u dvoulůžkových 
2.250 Kč. Hlásit se můžete v zábřežské farní 
kanceláři, případně telefonicky nebo mai-
lem. Hana Lexmanová 583 414 531, mobil 
731 626 509, e-mail:  rkfzab@rps.cz
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PoRCinKUle je tradiční pouť jejíž historie je spjatá 
s františkánským řádem, která se koná 2. srpna a je spo-
jená s možností získat plnomocné odpustky. 
ve farním kostele sv. bartoloměje v zábřeze budeme ve 
čtvrtek 2. srpna slavit slavnost PoRCinKUle s otcem 
Rudolfem Friedlem. 
Protože k získání plnomocných odpustků je jednou z ne-
zbytných  podmínek stav Milosti Posvěcující, bude příle-
žitost k Svátosti Smíření od 8.00 do 10.30 a od 13.00 do 
15.00 a od 16.00 podle potřeby. 
Mše Svatá bude v 9.40, od 14.00 bude výstav Nejsvětěj-
ší Svátosti a hodinová příležitost k soukromé adoraci, 
v 15.00 modlitba Růžence a v 15.30 Svátostné Požehnání, 
v 16.00 Mše Svatá.                               P. Lev Eliáš, OFCap
Ze spisu bratra Tomáše z Celana. Ve velké úctě a bázni 
mějte místo, kde přebývá Bůh.
Boží služebník František, postavou nevzhledný, duchem pokorný, který chtěl vždy být „men-
ším“, vyvolil si za pozemského života pro sebe a svoje bratry „dílek, kousíček“ země. Něco ze 
země a na zemi musel mít – jinak by býval nemohl Kristu sloužit. Božím úradkem dostali 
tuto „porciunkuli, údělíček“ ti, kdo na zemi nechtěli mít nic. Na tomto kousku země byl posta-
ven kostelík ke cti Panny a Matky, která si pro svou jedinečnou pokoru zasloužila být po svém 
Synu královnou všech svatých. Zde se narodil Řád menších bratří, zde se rozrostl jako nádher-
ná stavba na skálopevném základu.
Toto místo bylo světci nad jiná místa milé. Bratřím přikázal, aby je vždy měli ve zvláštní úctě. 
Chtěl, aby toto místo bylo jakoby zrcadlem řádu, vždy spravováno v pokoře a největší chudo-
bě. Vlastnické právo ponechával jiným, pro sebe i své spolubratry měl jen právo užívání. Zde 
se ve všem zachovávala nejpřísnější kázeň mlčení, práce i jiných předpisů řehole. Bez ustá-
ní, ve dne v noci věnovali se zde bratři Boží chvále. A andělský život u Porcinkule šířil po-
divuhodnou vůni. František sice věděl, že do nebeského království lze vejít z každého místa 
na zemi, že se vyvoleným všude udílí Boží milost. Věděl však také, že kostelík Panny Marie 
je zvlášť milostiplným místem, které je vyznamenávané častější návštěvou nebeských duchů. 
Mnohokrát proto říkával bratřím: „Synové moji, hleďte, abyste toto místo nikdy neopustili! 
Kdyby vás jednou stranou vyhnali, druhou se vraťte zpět, protože toto místo je vskutku svaté 
a je Božím stánkem.
Zde nás Nejvyšší rozmnožil, když nás bylo jen pár, zde osvítil srdce svých chudých světlem 
své moudrosti, zde zapálil naši vůli ohněm své lásky. Zde dostane každý, kdo v pokoře srdce 
prosí, oč žádá. Kdo na tomto místě chybuje, bude přísněji potrestán. Proto, mojí synové, měj-
te velkou úctu k tomuto místu Božího přebývání a chvalte zde Boha z celého srdce, s radostí 
a zpěvy!“ vvv

iX. RoČníK KURzU PRo vARHAníKY pořádá Katedrální vzdělávací středisko litur-
gické hudby a zpěvu v Olomouci. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2012. 
Přihlášky přijímá a bližší informace podá: Katedrální vzdělávací středisko liturgické 
hudby a zpěvu, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, biskupské nám. 2, 
771 01  Olomouc, tel. 587 405 243, mail: varhanik@arcibol.cz
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UČíCí Se CíRKev – den miloSTi A PRACovníHo KlidU
S odkazem Mk 6,30-34   KKC   2184 - 2188

Otevřeme-li knihu Starého zákona, hned v prvých ver-
ších nalézáme zprávu, jak stvořitelské boží dílo konané po 
šest dní vrcholí v den sedmý – v den oddělený k odpočin-
ku a k obecenství boha s člověkem.  „Tak byla dokončena 
nebesa i země... Sedmého dne přestal bůh konat veškeré 
své dílo. A požehnal a posvětil sedmý den.“ (Gn 2,1-3)

Pro Izrael byl sedmý den – SObOTA – velkou připo-
mínkou boha Stvořitele a Osvoboditele z egyptského za-
jetí. To připomíná Mojžíš, když sděluje svému lidu poža-
davky boží. To má být provždy platným znamením mezi 
bohem a syny Izraele (Srov. Ex 31,17). Takto bůh učinil 
sobotu oslavou lidské svobody. V sobotu si mohli vy-
dechnout a nemuseli se stydět a  omlouvat za to, že lenoší. 
V sobotu neplatí rozdělení světa na pány a poddané, před 
bohem i národem jsou si v ten den všichni rovni. Ano 
i dobytek se podílel na odpočinku, ba i přistěhovalci měli klid.

Křesťanství má svůj základ ve víře Izraele – Nový zákon je vyvrcholením Zákona starého. 
V tomto světle pochopíme změnu, kterou udělalo křesťanství v posunu dne odpočinku, „svě-
cení“ sedmého dne. Místo soboty, světí křesťané NEDěLI. A křesťanství k tomu  má vážný dů-
vod. 

V neděli vstal Ježíš Kristus z mrtvých a v neděli také seslal Ježíš Ducha svatého na apoštoly. 
V neděli vystoupila Kristova církev poprvé na veřejnost. Toto všechno je zajisté něčím větším, 
hodnotnějším a důstojnějším boha, než hmotné stvoření veškerenstva. Pro křesťana se tak sta-
la neděle prvním ze všech dní, DNEM PÁNě. Adventisté obviňují křesťanství, že se provinilo 
ustanovením neděle proti božímu ustanovení soboty jako dne svátečního. Ovšem hebrejské 
slovo „sabat“ znamená doslova „den ustání“, „den zanechání práce“.

bůh tedy nemínil dát lidstvu kalendář, nedal názvy jednotlivých dnů v týdnu, to ponechal 
na člověku, pouze nařídil, aby člověk šest dní pracoval, sedmý den odpočíval a zasvětil jej  Jemu. 
bude-li se tento sedmý den nazývat sobotou nebo nedělí, případně pátkem (islám), v tom dal 
bůh člověku naprostou svobodu. Proti božímu zákonu zhřešili tedy republikáni Velké fran-
couzské revoluce koncem 18. století, když uzákonili místo šesti deset pracovních dnů v týdnu, 
tzv. dekády.

Jako bůh „přestal sedmý den konat veškeré své stvořitelské dílo“ (Gn 2,2) a odpočinul si, tak 
i život člověka má rytmus práce a odpočinku. Ustanovení dne Páně přispívá k tomu, aby byla 
všem dána možnost mít dostatek klidu a volného času k životu rodinnému, kulturnímu, spo-
lečenskému a náboženskému.

V neděli a o jiných zasvěcených svátcích se věřící mají zdržovat těch prací nebo činností, 
které jsou na překážku bohopoctě a radosti, která má být vlastní dnu Páně, a zabraňují konání 
milosrdných skutků a nezbytnému uvolnění mysli i těla. Potřeby rodiny nebo velká společen-
ská užitečnost jsou oprávněnou omluvou pro nezachovávání příkazu o nedělním klidu. Věřící 
však budou bdít, aby oprávněné omluvy nezaváděly zvyky škodlivé náboženskému životu, ži-
votu rodinnému a zdraví.

Sluší se, aby si křesťané v den klidu vzpomněli na své bratry a sestry, kteří mají tytéž potřeby 
a tatáž práva, a nemohou si odpočinout pro svou chudobu a nouzi. Křesťanská zbožnost zasvě-
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cuje tradičně neděli dobrým skutkům a pokorným službám, které potřebují nemocní, zesláblí 
a staří. Křesťané mají světit neděli také tím, že věnují čas a pozornost své rodině a příbuzným. 
I sociální rozměr je náplní křesťanské neděle. Neděle je také vhodná doba pro zamyšlení, mlče-
ní, studium a rozjímání prospívající růstu vnitřního a křesťanského života.

Světit neděle a svátky vyžaduje společné úsilí. Každý křesťan se musí vyhnout tomu, aby 
zbytečně neukládal jiným něco, co by jim bránilo světit den Páně. Když zvyklosti (sport, zota-
vená...) a společenské potřeby (veřejné služby atd.) vyžadují od některých osob nedělní práci, 
musí být odpovědní za to, aby si vyhradili dostatečný, náhradní volný čas. 

Věřící se budou s mírností a láskou snažit o to, aby se v neděli vyhnuli výtržnostem a násil-
nostem, k nimž někdy dochází při davových zábavách a protestech. 

Navzdory všem hospodářským tlakům by měla veřejná moc dohlížet na to, aby zajistila 
občanům čas určený k odpočinku a k bohoslužbě. Zaměstnavatelé mají podobnou povinnost 
vůči svým zaměstnancům. I ti, kteří jsou na dovolené, na chatě, by měli respektovat sobotní 
a zvláště nedělní klid. 

Při respektování náboženské svobody a obecného blaha všech se křesťané mají zasazovat 
o to, aby neděle a zasvěcené církevní svátky byly zákonem uznány jako dny pracovního klidu. 
Mají dávat všem veřejný příklad modlitby, úcty a radosti a hájit své tradice jako cenný přínos 
k duchovnímu životu lidské společnosti. Jestliže zákonodárství země nebo jiné důvody uklá-
dají nedělní práci, ať se přesto tento den prožívá jako den našeho osvobození, který nám dává 
účastnit se tohoto svátečního setkání, „shromáždění“ církve, „obce prvorozenců, kteří jsou za-
psáni v nebi“ (Žid 12,22-23).

V křesťanské společnosti platí už dávné poznání, které vyjádřili naši věřící předkové: „Jaký 
je tvůj den nedělní, takový je tvůj den poslední“. Může být v životě ať v dlouhém nebo v krát-
kém něco většího a důležitějšího než pokojné umírání a tím vstup do šťastné věčnosti? Každý 
věřící, který si je vědom důležitosti zachovávání „dne milosti“ by měl pamatovat na to, aby svě-
til vždy svědomitě neděle a zasvěcené svátky, ano i s účastí na mši svaté.

                                                                                                                P. Antonín Pospíšil 
vvv

PozvÁní nA SvATÝ HoSTÝn.
Otec arcibiskup Jan Graubner zve všechny diecézany k oslavě výročí 100 let od korunovace 
sochy Panny Marie na Svatém Hostýně. Hlavní oslava se koná v sobotu 18. srpna. Na slav-

né mši svaté  v 10.15 hod. přislí-
bili účast i zástupci biskupů ze 
Slovenska a Polska. Při mši sva-
té bude poprvé zpívat velký arci-
diecézní pěvecký sbor, který čítá 
na 500 zpěváků. Nenechte si ujít 
tuto jedinečnou pouť.

                       Red. 

Pozvání na Sv. Hostýn pro chrá-
mové pěvecké sbory. Zájemci 
o společný zpěv k slavné liturgii 
na Sv. Hostýně se mohou stále 
ještě hlásit na  mail:
             filip.macek@sgv.cz



6

červenovodsko          červenovodsko
Sbírky z 15. července: Červená Voda 1382; Písařov 3315; Jakubovice  548 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                         
-  Všechny srdečně zveme na pouť do Janoušova (sv. Anny), a to v neděli 29. 7. ve 14 hod.
-  Farnost Červená Voda všechny srdečně zve na pouť na Křížovou horu (Proměnění Páně), 

a to v neděli 5. 8. v 10.30 hod. 
V Červené Vodě pak bude mše sv. ještě v 17 hod.                                                   P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko
Svatá brigita Švédská (1303 – 1373), patronka evropy
Svátek má letos v pondělí 23. července
1. října 1999 bl. Jan Pavel II. prohlásil sv. brigitu za patronku Evropy. Zdů-
vodnil to těmito slovy: „Svým hlubokým procítěním tajemství Krista a Círk-
ve se zapojila v mimořádně kritickém okamžiku dějin Církve do budování 
jejího společenství. Z brigity vyzařuje prorocká síla. S jistou otevřeností ho-
voří ke knížatům a papežům. V zájmu mravní obrody křesťanstva a ducho-
venstva nešetří přísnými napomenutími.”

z jejich myšlenek: „Pokušení jsou nejprospěšnější prostředky k tříbení, očišťování a zdoko-
nalování člověka.” 
A propos: V těchto týdnech k jejímu hrobu do Vadsteny ve Švédsku putuje náš „děkanátní” 
poutník, P. František Lízna SJ. Pamatuje na nás a všechny pozdravuje!                                                                         

P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický     

štítecko     štítecko     štítecko
Sbírky z neděle 15. července: Štíty 2.050; Cotkytle 1.020; Horní Studénky 1.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                    P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 15. července: Lubník 1.230; Tatenice 800; Hoštejn 3.350;  Kosov  400 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                           P. Jaroslav Přibyl

PozvÁní nA PoUŤ Ke Sv. Anně do HoŠTeJnA 
Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna. Ta letošní se 
koná v neděli po svátku sv. Anny, tedy 29. července. První poutní mše začí-
ná v 9 hod. a celebrovat ji bude P. bohumír Vitásek – prezident Arcidiecéz-
ní charity Olomouc. Začátek druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem bude 
opět P. Vitásek, koncelebrovat bude hoštejnský farář P. J. Přibyl. Odpoledne 
ve 14 hod. bude slavnostní požehnání. 
Svatá Anna je vzývána jako ochránkyně manželství, rodin, matek, šťastného porodu... Co tře-
ba vykonat letošní pouť s prosbou či poděkováním za manželství! Za svoje nebo za jiné. Je-
žíš umí proměnit ve víno i obyčejnou vodu, ale je třeba ji donést. A tak Vás všechny srdečně 
zveme, manžele, maminky, babičky, ale i celé rodiny, přijďte oslavit svátek sv. Anny. Přijďte si  
vyprosit požehnání pro sebe i své rodiny.                                   Srdečně zvou farníci z Hoštejna

změny mší: v Kosově bude mše sv. v sobotu 28. 7. v 18.30 (s nedělní platností). V nedě-
li pak nebude. 
V kapli na Koruně opět pravidelné mše svaté v sobotu v 18 hod.            P. Jaroslav Přibyl 
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 15. července na Tv noe: Mohelnice 7.190; Úsov 2.204; Studená Loučka  
2.300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                               P. Petr Šimara

z moHelniCKÉ KRoniKY 
1600 Jan lobenstein                                                             
V roku 1600 převzal mohelnické obročí olomoucký kanovník Jan Lobenstein. 
1605 martin mauer                                                             
1612 Jan boneovius za něhož sem byli posláni dva misionáři 
z jesuitského kolegia v Olomouci, kteří zde a ve Svitavách po 6 
měsíců působili, a to tak úspěšně, že počet katolíků opět vidi-
telně vzrostl. Počet zpovědí v r. 1614 byl přes 1600, takže si děkan 
stěžoval na úplné vyčerpání a prosil o zdatného kaplana. Většina far-
níků však přesto zůstávala nekatolická. 
V  této době se  začínají ve farnosti vést matriky.
Matriky narozených od roku 1614, sezdaných od roku 1641 a matrika zemřelých od roku 
1678.
1631 Paul Jungius. Od  21. dubna 1631 držel faru Paul Jungius, urazil však nějakého  
šlechtice a přišel o ni.  R. 1623 řádil ve městě mor, který sem byl zavlečen z Olomouce 
výhodně nakoupenými šaty a zbožím.                                                                  Bartoš H.

postřelmovsko      postřelmovsko

oHlÁŠKY
V sobotu 28. 7. v 11 hodin budou v Postřelmově sezdáni

slečna Renáta Grauová a pan Gaspard launet.
Gratulujeme a přejeme do společné cesty životem

stálé boží požehnání, ochranu a pomoc. 

V neděli 29. 7. oslaví farnost Lesnice svého patrona sv. Jakuba. Poutní mše svatá bude 
v 9.30 hodin.                                                                                                P. Vladimír Jahn

vvv

nA veleHRAdě v termínu 5. 8. – 8. 8. se koná duchovní cvičení pro chrámové zpěvá-
ky a varhaníky, pod vedením P. Marcela Javory.  P. Javora působí na CMTF v Olomouci 
na katedře liturgiky jako asistent církevního zpěvu.
Bližší informce naleznete na www.stojanov.cz. Přihlášky posílejte na adresu: Římskokatolická 
duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06  Velehrad, tel. 572 571 420, 
572 571 531; e-mail: velehrad@stojanov.cz

PozvÁní K PěŠí PoUTi z KRAKovA do ČenSToCHovÉ 
Ve dnech 5. – 12. srpna 2012 se přidá skupinka českých poutníků 
k pouti do Čenstochové. 
Přihlásit se můžete a bližší informace vám podá nový zábřežský kap-
lan P. Pawel Zaczyk, tel.: 736 139 264, e-mail: pawelzaczyk@onet.eu
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Sbírky z neděle 15. července:  Zábřeh 8.610; Jedlí 2.100;  Svébohov 1.500; Klášterec 1.430; 
Zvole 3.060, Maletín 1.510 Kč.  DARY: Jedlí - opravy 5.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                                                               P. František Eliáš

PRoJeKT CHARiTY zÁbŘeH „TAKÉ CHCeme 
ŠAnCi“ KonČí 

Projekt byl zahájen v srpnu loňského roku díky fi-
nanční podpoře ostravské Nadace OKD. Pro pět klien-
tů Oázy - centra denních služeb vzniklo v zázemí re-
cepce Charity tréninkové pracoviště, kde vždy jeden 
den v týdnu v průběhu 11 měsíců po dobu 1,5 hodi-
ny „skutečně pracovali“. Naposledy se veřejnost mohla 
s účastníky projektu setkat při návštěvě recepce v mě-
síci červnu 2012, kdy projekt končil. 

Díky projektu získali účastníci neocenitelné zkuše-
nosti. Pro většinu z nich to byla první, opravdová pracovní příležitost.  Komunikovali 
s návštěvníky a poskytovali jim informace, prodávali zboží, přijímali platby, aranžovali 
výrobky a knihy nebo vypomáhali s evidenčními pracemi ve skladu. Za práci dostávali 
zaslouženou finanční odměnu. Největším přínosem projektu však je zvýšení sebevědo-
mí, sebeúcty a vlastní důležitosti účastníků. Nyní již ví, že pracovat chtějí a mohou, zna-
jí lépe své možnosti a limity, budou si jistější při hledání dalšího pracovního uplatnění 
nebo i při samotném jednání s potencionálním zaměstnavatelem. To potvrzuje i skuteč-
nost, že jeden z účastníků získal v závěru projektu trvalé pracovní uplatnění. Projekt byl 
velkou zkušeností i pro samotné pracovníky Oázy a recepce. 

Projekt ovlivnil i ostatní uživatele Oázy. Více přemýšlí o své budoucnosti, zvažují své 
schopnosti a limity a chtěli by také „dostat šanci“- alespoň na tréninkovém pracovišti. 
Z těchto důvodů Charita intenzivně hledá další finanční zdroje, které by umožnily zno-
vuobnovení a pokračování projektu a daly tak šanci dalším klientům.

Velké poděkování patří Nadaci OKD, která tento projekt posoudila jako smysluplný 
a podpořila ho.                         Jana Skalická, propagace@charitazabreh.cz, tel. 736 509 341

HledÁme dobRovolníKY! 
Dobrovolnické centrum Charity Zábřeh hledá dobrovolníky ke klientům domova 

důchodců Štíty a domova se zvláštním režimem Jedlí. Dobrovolník si může s uživate-
lem povídat, předčítat mu, chodit na vycházku, doprovázet jej na společenské akce, na 
nákup či se zapojovat do ručních prací. Dále hledáme dobrovolníky do rodin s postiže-
ným dítětem v Petrově nad desnou a Sobotíně. 

Nabízíme Vám smysluplné využití volného času a profesionální zázemí pro vaši dob-
rovolnickou činnost! Kontaktujte nás. Děkujeme.

Ludmila Macáková, dobrovolnik@charitazabreh.cz, tel. 736 529 295

ii. kolo přijímacího řízení na Caritas – voŠ sociální olomouc.
První kolo přijímacího řízení se uskutečnilo začátkem června. Zájemci 
o účast ve druhém kole přijímacího řízení se mohou hlásit až do 31. čer-
vence 2012. Přihlásit se mohou pouze uchazeči, kteří se neúčastnili první-
ho kola pro stejný vzdělávací program. Přijímací řízení se uskuteční ve dnech 29. – 30. 
srpna 2012. Více na www.caritas-vos.cz, tel: 585 209 025, mail: studijni@caritas-vos.cz


